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House of science hjælper med kontakt til foredrags- workshopholder. Da det er et nationalt tilbud 

kan der være optaget. Book gerne selv eller kontakt Michael Stender, Mise@Sonderborg.dk – + 45 

2790 0121 – og aftal nærmere. Tilbuddet er gratis, House of Science betaler omkostningerne. Brug 

links til at læse om det faglige indhold og de praktiske aktiviteter.  

Astra - Få videnskaben på besøg https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag 

Lys, farver og FN's 

verdensmål 

 
Mandag den 21. 
september /tidspunkt aftales. 

7.- 10. klasse og 
gymnasieklasser 
1 klasse max 25/30 elever pga. 
indhold/oplægsformen.  
Gerne 2 gange.  

Frank Bason,  
Underviser gymnasiet og 
arbejdet hos privat firma 
Silkeborg 

 

https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag/lys-og-farver-oejne-og-synet  
Lys og farver er et fascinerende emne, og mange aspekter indgår i pensum. Foredraget rummer mange 
demo-forsøg, der belyser følgende emner: Ultraviolet, synligt og infrarødt lys, lysets spredning (den blå 
himmel og de hvide skyer), fænomener ved solnedgang, vi måler lysets hastighed, dine fantastiske øjne. 
Viden om lys er også vigtig, når man vil yde et bidrag til flere af FN's Verdensmål, især: (3) sundhed og 
trivsel, (7) bæredygtig energi, og (13) klimaindsats.   
Praktisk information: Der medbringes en hel del demo-forsøg, så deltagerne kan se eksempler på de 
omtalte emner. Ved flere forsøg kan eleverne deltage aktivt. Foredragslokalet skal kunne mørkelægges, 
så forsøgene kan ses. For at alle kan være med, må der max. være 25 deltagere ved oplægget.  
 

Det Blå Gymnasium er værter for i hvert fald disse to (der kan komme flere til): 
 

Business-modeller som vækstgenerator oplæg afholdt af SDU Sønderborg 

Det private erhvervsliv får i stigende grad øjnene op for business-modeller og 
-planer, og hvordan analyser af virksomhedens forskellige værdier og aktiver 

kan skabe udvikling og vækst. I dette oplæg går vi i dybden med 
business-modeller samt hvordan, virksomhederne bruger dem til 

at opnå konkurrencemæssige fordele og et innovativt miljø. I business-
planen undersøger vi de eksterne forhold, såsom markedsanalyse.I 
dette oplæg sætter vi fokus på innovative business-modeller og -planer, samt 
hvordan man laver dem. Med udgangspunkt i de forskellige strategier, der benyttes i 
eksisterende virksomheder og iværksætteri-projekter, viser vi, hvordan virksomheder kan styrke 
forretningen ved at arbejde med analyser af interne og eksterne forhold f.eks. partnere, aktiviteter og 
konkurrenceevne.Vi gennemgår en model-analyse af en eksisterende virksomhed, og derudover sætter vi 
klassen i gang med at udarbejde en business-model til et iværksætteri-projekt. Oplægget kan fokusere på 
både business-modeller og –planer eller én af delene.Undervejs kommer vi også ind på, hvordan vi 
arbejder med business-modeller inden for forsknings- og uddannelsesområdet Engineering, Innovation 
and Business på SDU. Læringsmål: • Strategisk forretningsopbygning• Analyse samt opsætning af 
værdikæder• Opsætning af innovativt miljø• Ledelse af innovationsprocesser• Analyse af markeder og 
konkurrence evner Praktisk information:Der vil undervejs blive stillet refleksionsspørgsmål til eleverne 
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Interaktionsdesign med fokus på brugerne og teknologi: oplæg afholdt af SDU Odense 
 

logi og design til at motivere folk til en ønsket adfærd. Et eksempel på dette er 
’klavertrappen’, der får folk til at tage den musikalske trappe i stedet for 
rulletrappen, eller interaktive skraldespande, der forhindrer, at vi smider 

affald på fortovet.I oplægget hører I om de generelle principper og 
processen bag interaktionsdesign, og hvordan man arbejder med 

det i praksis. Den studerende, der læser til civilingeniør i Lærings- og 
Oplevelsesteknologi, tager udgangspunkt i et 
semesterprojekt.Han/hun fortæller om udvikling og 

gennemførelse af brugerundersøgelser (kvalitative/kvantitative), og hvilke 
udfordringer det giver, når man inddrager brugerne.Oplæg eller workshop Oplægget kan udvides 
til en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med egne ideer til interaktionsdesign, 
som vi i fællesskab giver feedback på.Oplægget tager 45-60 min., mens workshoppen tager 2-3 
timer.Læringsmål- Design af it-baseret kommunikation- Design-based research / User-centreret design- 
Praktisk erfaring med brugercentreret design- Analyse og undersøgelse af brugerbehov, test og 
evaluering- Kvalitative og kvantitative.. 

EUC Syd har disse to oplæg (måske flere): 
Onsdag d. 25. 

Matematik i robotter (oplægsholder fra SDU Odense) 

 
Workshoppen henvender sig til gymnasieelever fra HTX og STX med fagene 

fysik og matematik på minimum B-niveau eller teknikfag (el-
svagstrøm / elektronik).Workshoppen tilbydes overordnet i 2 

forskellige varianter: Workshop 1 (2-3 timer)For os mennesker er det en 
simpel opgave at bevæge hånden fra en position til en anden, men det er ikke 
helt så enkelt at få en robotarm til at gøre det samme. Og jo flere led robotarmen 
har, jo mere kompleks bliver opgaven.En 2-leddet robotarm har f.eks. 2 forskellige 
vinkelkombinationer for hver position for armen. I fagsproget taler man om hhv. forlæns og baglæns 
kinematik. Vi gennemgår matematikken bag positionsbestemmelse, samt basal elektronik for styring af 
en robot-arm (vha. en micro-controller). Workshop 2 (6-7 timer)Ud over teorien fra Workshop 1 
består Workshop 2 også af en praktisk del, hvor den matematiske viden omkring kinematik og basal 
elektronik kombineres for at styre en 2-leddet robot-arm.Det praktiske arbejde med robot-armen vil 
foregå i grupper af 3-4 elever. Basal programmering vil blive introduceret og afprøvet.Når eleverne kan 
udføre simple bevægelser med robot-armen, får de konkrete opgaver som fx at tegne med en kuglepen, 
flytte en genstand mv. 

Tirsdag d. 24. 

Lasershow, laserkirurgi og scannere – laserlysets fantastiske muligheder (oplægsholder fra SDU 

Odense) 
 

Laserlys bliver brugt til sjov og ballade, når børn leger med laserpenne, eller når 
kunstnere skaber flotte installationskunstværker med lasershow. Men 
laseren bliver også brugt til at skære i metal eller til forskellige former for 

kirurgi. Hvordan kan laserlys have så forskellige 
anvendelsesmuligheder?Det kan du og din klasse lære meget mere 

om, når I får mulighed for at dykke ned i laserteknologiens vidunderlige 
univers af nye muligheder. På 90 minutter får du et indblik i, hvordan en laser 
fungerer, og hvorfor laserlyset kan gå fra at skære i noget så hårdt som metal til at 
være kunstfærdige lysstråler på himlen. I løbet af foredraget får du serveret 



mange forskellige eksempler på steder, hvor laserteknologien bliver brugt i vores hverdag. For eksempel, 
når butiksekspedienten scanner din vare, eller når øjenlægen skal fjerne grå stær fra øjet. Men du bliver 
også indviet i laserlysets farverige univers med eksempler på, hvad de forskellige farver betyder for 
laserlysets styrke og muligheder. Vi runder foredraget af med at fortælle om, hvordan vi på Syddansk 
Universitet arbejder med laserteknologi inden for blandt andet nanooptik og molekylespecifik 
sensorteknologi. Praktisk information:Undervejs vil tilhørerne blive inddraget i en diskussion af de berørte 
emnerLæringsmål: • Lær hvordan en laser virker • Brugen af lasere i det moderne samfund • 
Laserteknologi og optiske fænomener • Forskellen mellem dagligdags lys fra en... 
 

 

Engineer the Future  

Brug din krop til at 
lære om fysikkens 
love 
 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik – 7. -10. 
klasse 

Morten Brink 
Ansat hos: LM WindpowerStillingNew Technology 
Project Manager  
Uddannelse Mechanical  Ingeniør Alder 39 år 
Bopæl Lunderskov/Kolding 

Læs mere: https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/brug-din-krop-til-at-laere-om-fysikkens-
love/?podio_tag=grundskole 

Et job som 
robotingeniør er 
som at arbejde med 
ren magi 
 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Matematik og 
fysik – 7. -10. 
klasse 

Nikolai Meier Remfeldt 
Ansat hos: Schneider ElectricStillingEmbedded 
Software Engineer 
Uddannelse Robotteknologi Alder 31 år Bopæl 
Kolding 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/et-job-som-robotingenioer-er-som-at-arbejde-
med-ren-magi/?podio_tag=grundskole 

Jeg kan gætte, hvor 
meget energi du 
bruger for at holde 
varmen i dit hjem 

Matematik og 
fysik – 7. -10. 
klasse 
 

Allan Hansen 
Ansat hos: Energistyrelsen Stilling: Fuldmægtig 
Uddannelse: Fuldmægtig Alder 30 år Bopæl Vejle 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/jeg-kan-gaette-hvor-meget-energi-du-bruger-for-
at-holde-varmen-i-dit-hjem/?podio_tag=grundskole 

Vinden giver os 
energi 
 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik – 7. -10. 
klasse 
 

Rikke Lønborg 
Ansat hos: LM Wind Power A/S 
StillingTest ingeniør 
Uddannelse Diplomingeniør indenfor Kemi og 
bioteknologi 
Alder 28 år Bopæl Kolding 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/vinden-giver-os-energi/?podio_tag=grundskole 

Robotter forandrer 
hastigt verden 
omkring os! 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik – 7. -10. 
klasse 
 

René Klaris 
Ansat hos LEGO Group 
Stilling Robot Specialist 
Uddannelse Diplomingeniør i industri og 
produktion  
Alder34 år Bopæl Horsens 
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https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/robotter-forandrer-hastigt-verden-omkring-
os/?podio_tag=grundskole 

Din iPhone er en 
erfaren 
jordomrejsende 

Geografi og 
matematik – 7. -
10. kl.  

Mikkel Liep Nielsen 
Ansat hos SDU 
Stilling Studentermedhjælper 
Uddannelse Global Management and 
Manufacturing 
Alder 23 år Bopæl Odense 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/din-iphone-er-en-erfaren-
jordomrejsende/?podio_tag=grundskole 

Kan du høre uden 
ører? 

Biologi – 7.-10. kl.  Christian Brandt 
Ansat hos Syddansk Universitet 
Stilling Adjunk i audiologi  
Uddannelse Phd i Neurobiologi SDU Alder 42 år 
Bopæl Odense 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/kan-du-hoere-uden-oerer/?podio_tag=grundskole 

Udforsk rummet 
med robotter 

Fysik og 
matematik – 7. -
10. klasse 
 

Daniel Commerou 
Ansat hos Studerende 
Uddannelse Mekatronik ingeniør (færdig i 2020) 
Uddannelsessted Syddansk Universitet Alder 24 år 
Bopæl Sønderborg 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/udforsk-rummet-med-
robotter/?podio_tag=grundskole 

Snapchat kan redde 
verden 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik og 
matematik – 7. -
10. klasse 
 

Peter Grønborg 
Ansat hos Ørsted Offshore 
Stilling Wind Energy Analyst 
Uddannelse Matematisk modellering og Computing 
(Civil Ingeniør) 
Uddannelsessted DTUAlder26 år Bopæl Kolding 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/snapchat-kan-redde-
verden/?podio_tag=grundskole 

Hvad kom først - 
ægget eller 
æggebakken? 

7.-10. kl.  
Kan måske holde 
oplæg for mindre 
elever også? 

Bjarne Jensen Ansat hos Brødrene Hartmann A/S 
Stilling Control System Engineer Uddannelse 
Svagstrømsingeniør  
Uddannelsessted Sønderborg Teknikum  
Alder60 år Bopæl Skærbæk 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/hvad-kom-foerst-aegget-eller-
aeggebakken/?podio_tag=grundskole 

Hvordan man flytter 
en bro med en 
omvendt støvsuger - 
og andre 
ingeniøropgaver 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik og 
matematik – 7. -
10. klasse 
 

Peter Frost Brodersen 
Ansat hos Teknisk Gymnasium, EUC Syd Stilling 
Rektor 
Uddannelse Bygningsingeniør 
Uddannelsessted Ingeniørhøjskolen Horsens 
Alder 45 år Bopæl Broager 
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stoevsuger-og-andre-ingenioeropgaver/?podio_tag=grundskole 
 

 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/hvordan-man-flytter-en-bro-med-en-omvendt-stoevsuger-og-andre-ingenioeropgaver/?podio_tag=grundskole

